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چکیده
هم زمان با تکوین و توسعه قدرت آل بویه ،فضای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی حاکم بر
ایران و دارالخالفه عباسیان ،نابسامان بود .مرردآوی  ،در شرمال ،غرر و مرکرا ایرران،
قدرت بالمنازع داشت و سرداران عباسی از رویارویی با پیشروی سرااهیان او ترا اهرواز،
ناکام ماندند .اما قتل نابهنگام مردآوی  ،ناتوانی خالفت درتثبیت اوضراع ،و ایجراد نهراد
امیراالمرایی -به جای وزارت -وعدم کار آیی آن ،موجر شرد کره فرزنردان بویره ،برا
مدیریت هوشمندانه ،به اهداف خود مبنی بر غلبه و سلطه بر رقبرا ونورود در حاکمیرت،
نایل آیند .بریدیان نیا که از دیرباز ،صاح منص اداری بودند ،بر خوزسرتان و منرا
پیرامون آن حاکمیت داشتند .آنان ،مانند دیگر کارگااران ایرانی ،مرات امارت ترا وزارت
را پیمودند و نادیک به دو دهره 314-332ه ،) .برا خانردانها و رقیبران سیاسری ،از در
مصالحه ،رقابت و منازعه وارد شدند .این مقاله ،میکوشد تا راهبرد بریدیان را در صرل ،
و فراخوانی آل بویه به اهواز ،و تشوی آنان به تسلط بر بغداد  -که زمینه سراز اعرتالی
ایرانیان و تشیع گردید -مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد.

مقدمه

خوزستان ،در دوران اسالمی ،به لحاظ موقعیت راهبردی ،کانون ارتباط مراکـز اصـلی
ایران و دارالخالفه اسالمی بشمار میرفت .عبور راههای تجاری بـر نشـش کلیـای ایـن
سرزمین در تبادل کاال افزوده است .عالوه بر موقعیت نظـامی و اهمیـت راهبـردی ایـن
سرزمین به دلیل جاذبههای فرهنگی همواره محـل ضوـور انایشـمناان و فرهیختگـان
علمی نیز بودهاست .بافت اجتماعی خوزستان به دلیل استشرار اقشار مختلـ

تودههـای

مردمی و گروههای فشیر هماره برای ضکومتهای وقت ،بحرانساز بودهاسـت .گـزار
منابع از قیامهای متعاد ازخوارج گرفته تا نهوـت زنگیـان ،در ایـن منقشـه و ااـرا
اکنا

این سرزمین خود گویای ناآرامی و خیز

و

بحرانهای سیاسی در منقشه است.

با ابتکار عمل شیعیان ،تنوع و تعاد ضکومتهای محلی شیعی در قرن چهارم هجری
قرمقیان و بریایان اشاره نمود .بریایان که از دیربـاز مـایریت منقشـه خوزسـتان را بـر
عهاه داشتنا ،به دلیـل ارتبـاط بـا عوامـل اجرایـی -سیاسـی و اشـرا

بـر ضـوادو و

جریانهای روز ،قارت تعامل و رویارویی با هرگونه تحرکـی را داشـتهانا .چنانکـه در
زمان تعرض سپاهیان مردآویج به خوزستان ،و پیشرفت خاناان بویه ،توانستنا اقـاامات
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الزم را در راستای ضفظ منافع خود انجام دهنا.
در زمینه ارتباط بریایان با آل بویه ،مقالب پراکناهای درمنابع موجود است .به عنـوان
نمونه ،تنوخی درقالب روایتپردازی ،مسکویه ازجنبـه سیاسـی ،و متـز بـا نگـاه منفـی،
عملکرد بریایان را بیان و تشریح نمودهانا .نگارناه ،تال

کرده اسـت در ایـن بررسـی

مختصردر ضا امکان عملکرد بریایان و آل بویـه و ارتبـاط آنـان را روشـن سـازد و بـا
عنایت به دیاگاه شیعی و ضا خالفت ،مناسبات آنان را واکاوی نمایا .به نظر میرسـا،
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به اوج خود رسیا که از میـان آنهـا میتـوان بـه علویـان ابرسـتان ،آل زیـار ،آل بویـه،

تسلط و آگاهی ابوعبااهلل بریای بر جریان های سیاسـی -نظـامی دارالخالفـه و امـارت
های همجوار و بینش ضا عباسـی او در ایـن مناسـبات بیتـاییر نبودهاسـت .ابوعبـااهلل
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آل بویه قرارداد و آنان بر این مبنا ،عملیات سلقه بر دارالخالفه را پایه ریزی کردنا و در
درازمات ،با ابتکار عمل ،برخوزستان و بغااد چیره شانا.
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بریای ااالعات ارزشمنا خود را نسبت به ضع

ضاکمیت و جریانهای آن در اختیـار

بریدیان و آل بویه
الف .بریدیان

در میــان امی ـران و خانــاانهای مقــرق قــرن چهــارم هجــری ،بریــایان خوزســتان
از توانمنـــای و شـــهرت خاصـــی برخـــوردار بودنـــا (غربـــال366/1 :1408 ،؛
 .) Sourdel,1986:1047از مجموعــه افــراد وابســته بــه خانــاان بریــای ،در فاصــله
سالهای314تا332هجری ،سه تن از آنـان بـه نـام هـای  :ابوعبـااهلل اضمـا ،ابویوسـ
یعشوب و ابوالحسین عبااهلل -فرزناان محمابن یعشوب بن اسحاق بن البریای الکاتب-
بیش از دیگران جلب توجه میکننا .پـارآنان  -محماالبریـای -صـاضب بریـا بصـره
بودهاست( .تهامی )635:1385 ،آنان دربغااد ،اهواز ،بصره ،واسط و بقایح از کـارگزاران
بنام و مویر در امور دیوانی تلشی میشانا ونشـش بسـزایی درضاکمیـت منقشـه داشـتنا.
برادران بریای ،در دوران خالفت مشتار و جانشـینانش ،نشـش مهمـی درضاکمیـت ایفـا
خاناان بریای با ضوور مااوم در نهادها و دیوانهـای ضکـومتی ،بـا داشـتن الشـابی
ماننا :نویسناگان دیوان بریا (ابـن تغـری ) 301/3 :1992کاتـب ،دبیـر و بریـا ،عهـاه
دارشغل دولتی (ابن اشقشی1367:386و  ،) 388مامور اققاعهای وزیران (مسکویه1376
 ،)221/5:عهاه دار خراج اهواز (قرابی ) 692: 1373و وزارت (ابـن مـا کـو ال:1411 ،
 ،)549دارای مسولیت و نفوذ در نهادهای ضکـومتی بودنـا و بـا عنـاوین مـالی -اداری
ابوعبااهلل (مسنترین فرزنا محما) در میان سایر برادران ،شـیخ ،بـزر

و رهبرآنـان

محسوب میشا؛ به گونهای که دیگر بـرادران و فرزنـاان ،تحـت هـاایت و ارشـاد وی
بودنا و با همت او ،این خاناان ازشهرت و محبوبیت برخوردارگردیا و موفق شـا سـه
بار مشام وزارت نایل آیا .ظاهراً ،ابوعبااهلل ،درتمامی مشامات دولتی که به خاناان بریای
تفویض میشا ،باالترین رتبه را به خود اختصاص میداد و در جنگ وصلح وسایر امور
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شناخته میشانا.
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کردنا).(Sourdel,op. cit:1047

محوله سردماار بـود .او درهمـین رابقـه ،بیشـترین مـراودات را بـا خلفـا ،وزرا ،امـرا،
بود .خاناان بریای -و در رأس آنان ابوعبااهلل -در امور اجرایـی و اداری ،یـا اـوالیی
داشتنا و از منظر سیاسی ،بی باک ،بلنا نظر ،نیک نفس و بلنا همت بودنا و همواره بـه
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فرهیختگان وسایر اقشار وکارگزاران ضکومتی داشت و مسئولیتش از دیگران سنگین تـر

خامات دولتی اشتغال داشتنا( .ابن اشقشی ،همان386 ،و )388
ابوعبااهلل در انجام وظای

محوله از جانب خلفا ،وزرا ،امرا بـی بـاک و متهـور بـود.

(ابن اییر ) 94/14:1376 ،او سرد و گرم روزگار چشـیاه بـود و در اجـرای امـور ،دلـی
سرکش ،همتی بلنا و جنبش و مردانگی برای کار داشت( .مسکویه ،همان)289 ،261/5:
قُراُبی  -نویسناه مشهور عصر متشی -در ضوادو سال 316ق سـابشه و کارنامـه اداری-
سیاسی برادران بریای را موفق ارزیابی میکنا .او مینویسا« :ابوعبااهلل بریـای در ایـن
سال به خراج اهواز گماشته شا از آن پیش وی و دو برادر

ابویوسـ

و ابوالحسـین

کارهای بسیار داشته و آیار نکو نهاده بودنا .سلقان(خلیفه) به پرورانان و بار آوردنشان
راغب بود .ابوعبااهلل چناان کاردانی ،کاربری ،آشنا به ارق ضل مشکالت و کوشـش در
ارضای سلقان(خلیفه) نمود که میان مـردم شـهره شـا .در کـرم ،بزرگـواری و رعایـت
کسانی که خامتش میکردنا و باو پیوسته بودنا بی باک بود ،چنـاان کـه بـه کمتـر از
ب .آل بویه
منحنی استیالی آل بویه بر رقبا

گستر

و پذیر

اسالم در میان مردم گیل و دیلم ،دو -سه قرن بـه اـول انجامیـا.
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(ابری4739 ،/9: 1375 ،؛یعشوبی )383 /2: 1362 ،این منقشه دارای مردمـانی شـجاع و
مستشل بود .مردم این مرز و بوم ،آن گاه که به اسـالم روی آوردنـا ،رویکـردی علـوی
گونه وتشیع مآبانه داشتنا .درگیریهای محلی در منقشه ،با الوع قرن چهارم وبا ظهـور
ناصر اارو  ،جنبه عینی تر به خود گرفت( .مسعودی ) 690/2 :1370 ،بایهی است بـا
ورود نیروهای مزدور و داوالب نظامی به جرگه ضاکمـان محلـی ،آنـان درپـی برتـری
البی -ازابرستان به سایر نشاط ایران -برآمانا.
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توانگر کردنشان خشنود نمیشا»( .قُراُبی)6923 :1373 ،

پسران بویه (علی ،ضسن واضمـا) ازسـرداران بنـام ماکـان بودنـا( .مسـکویه1376 ،
 370/5:تا )373درباره نسب آنان اختال

است .بیرونی به نشل از صابی و نانا آنـان را از
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عشیاه را رد میکننا(ابن اشقشی ) 378 :1350 ،و نسب نامه آنان را جعلـی میشـمارنا.
(ابــن خلــاون ) 615 /3 : 1366 ،برخــی ،دیلمیــان را فرزنــاان باســل بــن ضــبه بــن
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نسل ساسـانیان میشـمارد( .بیرونـی 61 :1377 ،و 62؛فشیهـی )15 :1378 ،بعوـی ایـن

ُُاد 1میداننا( .مسعودی ،همان690 /2:؛ بیرونی ،همـان 61 :و )62بـه هـر روی ،آل بویـه
ماننا دیگر نیروهای داوالب نظامی ،برآماه از سرزمین گیل و دیلم بودنـا (ابـن رسـته
176 :1380؛ میر خوانا2979/4 :1385 ،؛ زر کوب شـیرازی )46 :1350 ،و از نیروهـای
زیر مجموعه مردآویج به پا خاستنا و توانسـتنا بـا مهـارت وشـجاعت (ضمـوی 1399
 )544/2:گام در راه استشالل نهنا و از دیگر رقبای خود پیشی گیرنا .ماکـان از خانـاان
شاهزادگان گیالن بود ،علی ،ضسن ،اضما ،اسفار بن شیرویه ،مرداویج و وشمگیر را بـه
خامت گرفت( .مستوفی ) 409: 1362 ،پس از مخالفت اسفار بـا ماکـان (خـوب نظـر،
103 :1380و )104وی در سال  315ه .ق .بر متصرفات دیلمیان اسـتیال یافـت( .پرویـز،
55 :1366و ) 54اسفار پس از تصر

ری بر قزوین هم چیـره شـا .یکـی از سـراداران

اسفار -موسوم به مردآویج -با علم به عام پایگاه اسفار در بـین ابشـات مـردم ،اغیـان
نمود و در جنگی ،او را مغلوب ساخت( .مسکویه ،همـان )161/5 :در نتیجـه اسـفار بـه
 389؛ ضسینی)422 /2 :1352 ،
از سال 319ه .ق .مردآویج در اداره امور مملکتی بی رقیـب مانـا و سـپاهیانی بـرای
تصر

شهر های قم ،کرج ،هماان ،ابهر و زنجـان ،گسـیل داشـت .در همـاان ،قتـل و

غارت فراوانی انجام داد و برادر خود وشمگیر را ضکمران ری نمـود( .ضسـینی:1353 ،
422/2؛ میر خوانا 2977/4 :1385 ،؛ خوب نظر104 :1380 ،و)103
با تفحص در منابع تاریخی ،مشـخص میشـود کـه بـرادران بریـای ،در آغـاز قـرن
چهارم ،به اداره امور اجرایی مهمی نایل گردیانـا؛ بـه گونـهای کـه ابوعبـااهلل بریـای،
مسئولیت اققاعهای وزیران ،و ابویوس -برادر وی -مأموریت خراج رامهرمز و بعوـی
منااق دیگر را به عهاه داشتنا( .مسکویه ) 221/5 :1376ابوعبـااهلل ،بـه دلیـل شـناخت
همه جانبه از کار گزاران دولتی و ارتباط مااوم با آنان ،دارای دوستانی در مرکز خالفت
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تعامل بریدیان با آل بویه
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دست قرامقه (مستوفی )409 :1362 ،یا مردآویج به قتل رسیا( .مجمل التـواریخ:1383 ،

بود و خاناان های مهم و باسابشهای چون قاضی تنوخی ،پیوسـته در خامتشـان بودنـا.
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 .1ابن منظور واژه دیلم را هر جماعتی از هر چیزی معنی کرده و دیلمیان را از نسل ضبه بن اٌد میدانا .نام بعوـی
از شاهان عجم در منقشه جبال (ابن منظور ،بی تا 395/4 :و )396در معنی باسل نیز گفته :غوـب وشـجاعت و
شیر شجاع (ابن منظور ،همان) 412 /1 :

(تنوخی17/1 :1391تا ) 19بریایان در راستای ضفـظ ارتبااـات موجـود بـا بسـیاری از
بزرگان روزگار ارق دوستی ریختنا( .مسکویه ،همان )262/5:آنان به هنگـام لـزوم ،بـه
عالی رتبگان دولت -کـه بـه هـر دلیـل از منصـب خـود عـزل میشـانا -خـامت هـا
میکردناه و با توجه به نفوذ خود در بغااد ،جاسوسانی داشتناکه سریعتر از دیگـران از
رونا امور خالفت آگاه میشانا( .همان)366/ 5:
بریایان در راستای ضوور مااوم در خوزستان و بغـااد ،د نـاگزیر بودنـا بـا عوامـل
رقیب در کشاکش باشن .د به همین جهت ،با تسلط بـر راههـا و رودخانـههای منقشـه،
عالوه برداشتن نیروی نظامی ،از استعااد الزم در داشتن انـواع کشـتیها نیـز برخـوردار
بودنا .آنان امکانات وابزار فراوانی در این مورد به کار میگرفتنا؛ به گونهای که بعوـی
از نویسناگان ،تعااد کشتیهای آنان را بسـیار زیـاد دانسـتهانا( .همـاانی123 :1961 ،و
مسکویه ،همان 42/6:؛ ابن خلـاون )637 /2: 1364 ،همچنـین انـواع هشـذاها ،اهیارهـا،
همان )43 /6:آنان با دارا بودن چنین موقعیتی ،تماس و مصالحه با نیروهای نـو ظهـوری
آل بویه را ما نظر قرار دادنا.
همزمان با مقرق شان آل بویه ،شیوه و راهکارهای آنها درضاکمیت ،مورد عنایـت و
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

تجزیه وتحلیل کارگزاران و نیروهای دربار قرار گرفت .گزار هـای اولیـه ،ضکایـت از
موفشیت آنان داشت .واقعیت آن است که اخبار واصله نشان میداد این گـروه نوظهـور،
از خردمنای ،بردباری وصبر -در توسعه قارت بهرهمنا است.
نخستین تماس میان بریایان و آل بویه زمانی برقرارشا که نیروهای آل بویه به اهواز
و جبال نزدیک شاه بودنا .در این ضال ،ازار
تال

بریـایان ،بـرای رهـایی منـااق فـوق،

گستردهای در اهواز و بغااد ،جهت ارق صلح میـان دو اـر

(بریـای -بویـه)

صورت پذیرفت .کسی که به فراست این موضوع را دریافت ،ابوعبااهلل بریای بود که با
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ضهایایها و زهبزهبهای مختل

(نام کشتیهای جنگـی) در اختیـار داشـتنا( .مسـکویه،

فشاری که به بغااد آورد ،به این امر توفیق یافت ..صلح با علـی بـن بویـه ،بـا وسـاات
منشی یاقوت (ابوعبااهلل بریای) مسلم شا .در همین راستا ،نامه نگاری بریای بـه بویـه
64

برادر ابوعبااهلل -هم که در بغااد و نزد خلیفه به سـر میبـرد برخواسـته بـرادر ،اصـرار
میورزیا( .ترکمنی) 72 :1384 ،
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و پذیر

صلح توسط او ،به انجام رسیا( .ابن اییر )10/14: 1350 ،ابوالحسین بریـای-

بریایان که اوضاع را با دقت تمام زیر نظر داشتنا ،به سرعت متوجه نفـوذ و قـارت
برادران بویه شانا .لذا با هماهنگی برادران بریای در بغااد و اهواز و بـا نامـه نگـاری،
صلح برقرار گردیا .شایا سیستم جاسوسی که بریای داشت(مسـکویه) 366/5 :1376 ،
و ارتباای که با نیروهای مردمی ،دولتی و شیعی به هم زده بود (همان434/5:؛ ابن اییـر،
همان 64/14:؛ صولی ،بی تا )135:یک دهه زودتر از دربـار نشـینان دیگـر ،بـه اهمیـت
وجود و قارت آل بویه پی برد .این کیاست ،از شخص ابوعبااهلل ،دور نبود .اگر دیاگاه
ابوالحسین بریای را در بغااد ،همسو با اهواز میبینیم ،بعیا نیسـت کـه تـاییر دو گـروه
شیعی و ایرانی را در پیونا با یکایگر ،قلمااد کنیم.
گام دومِ این مناسبات را هم ابوعبااهلل بریای برداشت؛ آن جا که ضکومت وی مـورد
تجاوز محما بن رائـق و بجکـم (عمـال خلیفـه) قـرار گرفـت( .همـاانی)1961:105 ،
ابوعبااهلل از آنجاکه توان مشاومت درخـود و یـارانش نمـی دیـا ،جهـت نجـات ضـوزه
) لذا رابقه و پیونای که بریایان در مذاکرات صلح با آل بویه برقرارکردنا ،موجب شـا
تا در سال  325ق .ابو عبااهلل  -فرمانروای اهواز و بصره -به پسران بویه پناهنـاه شـود
وآنـان را بــرای تصــر

عــراق ،تشــویق نمایــا( .مسکویــه ،همــان467/5:؛ ابــن کثیـر،

1408ق187 / 11:؛خوری بیک1406 ،ق)407:
در بصره گذاشت و از اریق دریا ،به فارس -به پناه امیر بویـه -گریخـت و از او بـرای
استرداد اهواز ،کمک گرفت( .اقبال ) 207 :1345 ،او دو فرزنا

را نزد آنـان ،گروگـان

گذاشت( .مسکویه ،همان 494/5 :؛ ابن خلاون )627/ 2 :1364 ،بریای به علی بن بویه
اظهار داشت که او را در تصر

عراق ،یاری خواهاکرد و از اهواز ،اموال فراوانی بـرای

او خواها فرستاد( .فشیهی ،همان 110 :؛ عمرانی ،همان135 :و 136؛ رجبـی)46 :1383 ،
زیرا بریای عالوه برداشتن نیروی نظامی آبی و خاکی ،از یروت و نفوذ فراوانی درمیـان

بریایان و آل بویه؛ تعامل یا تشابل

در این مرضله ،ابوعبااهلل بریای که دارای امکانات فراوان آبی بود ،برادران خویش را
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ماموریتش ،به پناه علی بن بویه در آما( .فشیهی110: 1366 ،؛ عمرانی135 :1363 ،و136

مردم اهواز برخوردار بود.
بریای ،مهار خالفت توسط نیروهای شـیعی را در سـر میپرورانـاه اسـت( .مسـکویه،
همان478 ،343/5 :و )479زیرا پس از معاهاه صلح و بعا از آن که از بغااد تحت فشار

65
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با توجه به تماسها و مشورتهای مکرر برادران بریای ،به نظر میرسا ابـو عبـااهلل

قرار گرفت ،بالفاصله به امیر بویه پناه برد و با ااالعات ارزشمنای که از تغییر وتحـول
اوضاع دارالخالفه داشت ،آنان را در جریان امور بغااد قـرارداد و بـه ضملـه تشویششـان
نمود .تنوخی ،از این مهم -درقالب یک داستان -ازمسافرت ابوعبااهلل بریای به سـیرا
پرده برمیدارد .داستان از قول ابوالفول محمابن عبااهلل مرزبان شیرازی کاتب است .او
در این باره میگویا:
هنگامی که ابو عبااهلل بریای به سمت علی بـن بویـه میرفـت ،در سـیرا
بودم .پس لیث ،عامل سیرا
اعیان و بزرگان سیرا

(ازار

علی بـویهی) او را گرامـی داشـت و

ازکشوری و لشـکری و تمـامی مـردم بـا ابوعبـااهلل

بریای مالقات کردنا و من هم در میان آنان بودم .پس میشنیام که بریـای
در ضال سوار شان چنین میگفت ":کسی که مقلب مهمی را الب میکنا،
خود را به مخااره میاناازد(" .تنوخی1391 ،ق)123 ،2 :

زمان ،اضما بویه در اصقخر بود .علی در این وقت ،برادر

اضما را از اسـتخر الـب

کرد و او را با سپاه نیرومنای ،همراه با ابـو عبـا اهلل بـه اهـواز فرسـتاد .اضمـا پـس از
جریانها و وقایعی که رخ دا ،دب رابن رائق و بجکم ،چیـره شـا( .مسـکویه5: 1376 ،
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

494/؛ ابن خلاون627/2 :1364 ،؛ ابن اییر )64/14: 1350 ،و ضریفان بریای با توجه به
مشکالت عایاه مجبور شانا به بغااد عشب نشینی کننا.
تقابل بریدیان با آل بویه

از اوایل قرن چهارم هجری ،دیلمیان نفوذ به غرب ایران را عماتاً از اریـق سـربازان
مزدور و راهزنان مسلح آغاز کردنا .سرداران دیلمی (لیلی بن نعمان و ماکان بن کاکی و
اسفار بن شیرویه و مردآویج) موفق شانا سلسلههای کوچکی را در ایران تأسیس کننا.
(فرای226 :1375 ،و 227؛ سجادی ) 16 :1366 ،با تحرک نیروهای مردآویج درسراسـر
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تشاضای بریای با استشبال علی بویه مواجه شا .منابع ،اتفاق نظـر دارنـا کـه در ایـن

منااق غرب و جنوب غربی ایران ،بریایان و سایر امرا ،چون یاقوت -سردار عباسی -با
چالشی جای و سرسختانهای مواجه شانا .لکن با قتل نابهنگام مردآویج (صولی ،بی تا:
66

سلقه بریایان را تهایا میکرد ،موقتاً رخت بربست.
با قتل مردآویج ،شهرت ،قارت و محبوبیت برادران آل بویه افزایش یافت و این امر،
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20؛ العبادی162 :1971 ،؛ قزوینی )75 : 1343 ،خقری که از مرکز ایران ،منقشـه تحـت

مجادا بر نگرانیهای درباریان که از نزدیک اوضـاع را زیـر نظـر داشـتنا ،افـزود .زیـرا
برادران آل بویه بویژه علی به سبب داشتن سخاوت ،دلیری ،بلنا نظـری ،ضسـن تـابیر،
جلب محبت ،نیکویی با سرداران نظامی و خو

رفتاری با اسیران (مسـکویه ،همـان:5:

373تا 376؛ متز ) 34/ 1364:1 ،توانستنا آیناهای درخشان برای خـود رقـم زننـا و بـا
تصر

سرزمینهای فارس ،ری ،اصفهان و جبال ،درگیر جنگ بـا کردهـای آذربایجـان،

جبال ،قبایل قفص و بلوچ کرمان ،ساکنان بقیحه (ناضیه باتالقی در شمال غرب بصـره )
و قرمقیان بحرین شونا( .کرمر)136 ،68 ،67 :1375 ،
به همین روی ،مرضله نهایی مناسبات بریایان وآل بویه ،بسیاردر خور توجه است .با
نفوذ آل بویه در اهواز وعام تمایالت مردم به آنان ،درسال  326ق ،بریای به مات سی
و پنج روز ،با اضمابن بویه ،هم گام و هم کار شا .سپس به دلیـل نـاهمگونی نیروهـای
نظامی واستعاادآل بویه در پیشرفت همه جانبه به منااق تحت سلقه بریایان ،بریای به
ابن خلاون)628 / 2 :1364 ،
بریای که در ابتاای جنگ ،از متفشین و مشوقین آل بویه بود ،با تحریک مردم اهـواز
در استنکا

یاری کردن آل بویه در جنگ ،ضیله و نیرنگ نشان داد .ابوجعفر صیمری از

نزدیکان اضما ،او را از خاعه بریای بر ضذر داشت .بریای کـه از سـو پنـاار اضمـا
نسبت به خود با خبر شاه بود ،فرار کرد و بجکم از اختال

و جنای شاپور مسلط گردیا( .ترکمنی آذر) 75 :1384 ،

رابقه بریایان وآل بویه به دالیلی تیره میگردد:
 توهین دیلمیان (سپاهیان آل بویه) به بریای ،دشنام و آزار او و نیز ،اعمال آنان کـهغیرقابل تحمل شاه بود .لذا بریای ،قبل از فرار ،انایشه خـود را بـا غالمـش ابـوجعفر
جمال ،در میان نهاد و دستور داد تا غالمش به بصره رود و نششه فرار ،ابق قـرار انجـام
شا( .مسکویه ،همان)498 /5 :

بریایان و آل بویه؛ تعامل یا تشابل

مجاداً بر شو

میان آن دو سود جسـت و
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منقشه باسیان فرار کرد و نامه نگاری با وی را آغـاز نمـود( .مسـکویه 497 /5 :1376 ،؛

 بریایان تعها کرده بودنا مالیات اهواز و بصره را برای اضما بویـه توـمین کننـا.اضما بویه خواست از اهواز برود تااو پیمان خود را به کار بناد و اضما بویـه از اهـواز
رفت( .مسکویه ،همان)498 /5 :
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زیرا خراج بصره و اهواز را به هیجاه هزار هزار درهم تعها کرده بودنا .لـذا بریـای از

اختال

و بابینی میان ابوعبااهلل بریای و اضما بویه اوج گرفت و بریای بـا کشـتی

فرار کرد و به باسبان پناه برد( .1ابن اییر) 65 /14 :1350 ،
در ادامه تیره شان روابط ،و ترس دوجانبه ،ابوعبااهلل بریای از اضما بویـه خواسـت
که به شو

نشل مکان کنا .متشابالً درخواست اضما بویه از بریای آن بود که:

 .1ابوعبااهلل بریای ،سپاه خود را از بصره به اصفهان فرستا.
 .2ابوعبااهلل بریای ،تعااد چهار هزار نیرو بیاورد.
 .3اضما بویه سپاهیان آب بریای را هم خواست تـا سـان ببینـا و ایـن مایـه تـرس
ابوعبااهلل بریای شا( .مسکویه 497 ،5 : 1376 ،و ابن خلاون.)628 ،2 :1364 ،
از ارفی ابوعبااهلل بریای به اضما بویه گفت «:اگر سپاهیان در اهواز بماننـا ،بـیم آن
است که میان آنان و دیلمیان کشاکشی بزر
جمال -به شو

رخ دها .بهتر است سپاهیان با پرده دارم-

فرستاده شونا تا جیره ایشان را برشو

و جنای شاپور ضوالت دهـم

)628/
فشار از جانب اضما بویه ادامه یافت تا آن که درسال  328ه .ق .درگیـری ابوعبـااهلل
بریای با آل بویه در جانب شرقی و غربی واسط رخ داد و برخی سپاهیان اضما بویه به
ابوعبااهلل بریای پیوستنا و اضما بویه ناچار به سمت رامهرمز گریخت( .صولی ،بی تـا:
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

135؛ مسکویه ،همان )17/ 6 :بجکم و راضی هم در این میـان ،بـه سـمت اضمـا بویـه
ضرکت کردنا و او مجبورشـا تـا اصـفهان فـرار کنـا( .مسـکویه ،همـان 17 /6 :؛ ابـن
خلاون)624 /2 :1364 ،
بعا از قتل بجکم و تغییراتی که به سرعت در دارالخالفه روی داد -بخصوص مـر
برادران بریای که منااق بصره ،واسط و بقایح را زیر نظر داشتنا -آل بویه توانسـتنا در
بغااد به قارت برسنا .از خو

اقبالی آل بویه ،این بود که هنگامی به قـارت رسـیانا
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و از راه بنیان بـه اصـفهان رونـا»( .مسـکویه 497 /5 : 1376 ،؛ ابـن خلـاون2 :1364 ،

که از قارت خلیفه چیزی باقی نماناه بود و از سرزمینهای وسیع ،جز قسـمت کمـی از
عراق ،جای دیگری در اختیار او نبود( .فشیهـی 127 :1366 ،و126؛سـامر 126 :1380 ،؛
68

 .1باسبان یا باسیان شهرکی است آبادان ،خرم ،توانگر و با نعمت بسیار بر لـب رود نهـاده ( ضـاود العـالم:1362 ،
 137وضمودی ،بی تا )395 / 1::ابن ضوقل آن را دارای منبر دانسته است ( .ابن ضوقل)24 :1345،
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ضسن )635 /1362:2 ،خالفت تحت نفوذ سپاهیان بود .اوضاع مالی مختل و خزانـههای

خالفت خالی و در نتیجـه ،مـردم بـه آل بویـه -کـه در نزدیکـی ایشـان ظهـور کـرد و
شایستگی خود را نشان داد -چشم دوختنا تا آنان را از هـرج و مـرج برهاننـا .خلیفـه
(متشی) هم عالقه نشان داد که برای ممانعت از درگیریهای داخلـی ،از آل بویـه کمـک
بخواها( .اشو  272 : 1380 ،و) 273
اضمابن بویه که در اهواز مستشر بود ،در فوای پـر هـرج و مـرج دارالخالفـه ،عـزم
بغااد کرد و در یازده جمادی االخری سـال 334ه .ق .وارد ایـن شـهر شـا( .مسـکویه،
85 ،/1333:2؛ ابن جوزی340/6: 1357؛ ابن کثیر ،بی تـا212 /11:؛کـاهن) 139 :1384 ،
آل بویه با برخورداری از توان باال و در اختیار داشتن نیروی انسانی فراوان ،بـه سـرعت
مسیر پیشروی را از سمت فارس به ار
بازماناگان بریای نیز ناچار به ساز

خوزسـتان ،و در نهایـت ،بغـااد اـی کـرد و

با قارت جایا شانا.

نتیجه

و بقایح را در اختیار داشتنا و بر نیروی آبی(دریایی) منقشه مسـلط بودنـا .گسـتر

و

نفوذ سیاسی آنان در دربار خالفت عباسی -در دوره پایانی ضکومت مشتار و در سراسر
دوران خالفت قاهر ،راضی و متشی -شکل گرفت .خلفای عباسـی بـه دلیـل شایسـتگی
های اداری و مالی که بریایان از خود بروز دادنا ،انواع مسـولیتهای اجرایـی ،اداری و
و دو بار توسط وی به وزارت منصوب شانا .آنان برای دست یابی به قارت بیشتر ،بـا
وزرا ،امرا ،درباریان ،سپاهیان و وابستگان اداری  -سیاسی ازجمله آل بویه ارتباط برقرار
کردنا.
بررسی مناسبات بریایان با ضکام و امرای محلی نشان می دهاکه آنان -در نهایـت -
رابقه با آل بویه را در اولویت برنامه خود گنجانانا و با ارق و ابتکـار مصـالحه بـا آل

بریایان و آل بویه؛ تعامل یا تشابل

سیاسی را به آنان واگذار کردنا .ستاره بخت و اقبال بریایان در دور ان متشـی درخشـیا
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بریایان از جمله امرای محلی بودنا که اداره منااق مهمی ماننا واسط ،بصـره ،اهـواز

بویه ،تیز هوشی وکیاست خود را نشان دادنا و آنان را برای اولین بار به منقشه ضسـاس
ارتباط به دلیل نیاز مبرم آنان به ضوور قارت برتر در منقشه ،به مناسبات ضسـنه بـا آل
بویـه انجامیـا لکـن توسـعه البــی نیروهـای آل بویـه و تـرس و وضشـت بریــایان از
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اهواز و بصره کشانانا و راه تسلط آل بویه را بر بغااد هموار کردنـا .هرچنـا کـه ایـن

برخوردهای غیر قابل تحمل سپاهیان دیلمی ،خاصه چشم داشت آنان به یـروت اهـواز،
در نهایت به تشابل انجامیا.
سرانجام با افول قارت ،قتل و مر

رهبران اصلی بریای ،از جمله ابویوسـ

و ابـو

عبااهلل در سال332ه .ق .خاناان آنان برای همیشه از اهمیت پیشین افتادنا و با توجه بـه
تحوالت سریع سیاسی -نظامی که در دارالخالفه رخ داد ،آل بویه که اینک باون رقیـب
جای ،توانمنا ماناه بودنا ،بر بغااد مسلط شانا .آنان ،مـایریت بغـااد را بـا اقتـاار و
نگر

شیعی ،به مات یک قرن در اختیار خود گرفتنا و موجبـات پیشـرفت و اعـتالی

عالمانه تشیع و ایرانیان را فراهم کردنا.

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391
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کتاب نامه

 .1ابن اییر ،عزالاین علی( ،)1350الکامل ،ترجمه عبـاس خلیلـ ،،تهـران ،شـرکت
سهام ،چاپ و انتشارکتب ایران.
 .2ابن ادریس ،محما(بی تا) ،نزهة المشتاق فی أختراق االفاق،
قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیة.

 .3ابن تغری بردی:مال الاین یوسـ ( ،)1493النجوم

الزاهورف فو

ملمک المصر و القاهرف ،علق محما ضسین شمس الـاین ،بیـروت،
دارالکتب العلمیه.

 .4ابن جـوزی ،عبـاالرضمن بـن علـ ،) 1357(،المنوتم
الملمک واالم  ،ضیارآباد ،،دایره المعار

فو

روا یخ

عثمانیه.

انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 .6ابن خلاون ،عباالرضمن( ،)1366العبر ،ترجمه عباالمحما آیت ،،تهران ،مؤسسه
مقالعات و تحشیشات فرهنگ.،
 .7ابن رسته ،اضما بن عمر( ،)1380االعالق النفیسه ،ترجمه و تحشیق ضسین
قره چانلو ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
گلپایگان ،،تهران ،شرکت انتشارات علم ،و فرهنگ.،

 .9ابــن کثیـر ،ابــ ،الفــاا ضــافظ( ،)1408البدای وه والنهای وه ف و
التا یخ ،بیروت ،مکتبة المعار .

(_____________ .10بــی تــا) ،البدایووه والنهایووه فوو
التا یخ ،قاهره ،مکتبة السعاده.
 .11ابن ماکوال ،علی بن هبة اهلل( ،)1411االکمال فی رفع االرتیاب عـن المـؤ تلـ

و

فی االسما و الکنی و االنساب ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.

 .12ابن منظور ،محما(بی تا) ،لسان العرب ،بیروت ،داراضیا التراو العرب.،
 .13اقبال ،عباس( ،)1345خاندان نمبخت  ،تهران ،کتابخانه اهوری.
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المختل

بریایان و آل بویه؛ تعامل یا تشابل

 .8ابن اشقش ،،محمابن علی( ،)1367روا یخ فخور  ،ترجمـه محمـا وضیـا
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 .5ابن ضوقل ،محما بن علی( ،)1345صم ة اال ض ،ترجمه جعفر شعار ،تهـران،

 .14بیرون ـی ،ابوریحــان( ،)1377آثووا

البا یووه عووا القوورون

الخالیه ،،ترجمه اکبر دانا سرشت ،تهران ،امیرکبیر.
 .15پرویز ،عباس( ،) 1366را یخ دیالمه و غزنمیان ،بی جا ،بی نا.
 .16ترکمنی آذر ،پروین( ،)1384دیلمیان در گستره ی تاریخ (ضکومت هـای محلـی آل
زیار آل بویه ) ،تهران ،سمت.

 .17تنوخ ،،عل ،المحسن بن علی( ،) 1391نشما المحاضرف و اخبا
المذاکرف ،تحشیق عبودالشالج ،،بیروت ،دار صادر.
 .18تهامی ،سیا غالمرضـا( ،)1385فرهنگ اعال

را یخ اسال  ،تهـران،،

شرکت سهامی انتشار.
 .19ضسن ،ضسن ابراهیم( ،)1362را یخ سیاسی اسال  ،ترجمه ابـو الشاسـم
پایناه ،تهران ،انتشارات جاویاان.
انتشارات کتابفروشی خیام.

 .21ضموی ،یاقوت( ،)1399معج

البلدان ،بیروت ،دار اضیا التراو ا لعربی،

 .22خوری بیک ،شیخ محما( ،)1986الدولة العباسیه ،به تحشیـق شـیخ
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

محما عثمانی ،بیروت ،دار الشلم بیروت.
 .23خوب نظر ،ضسن( ،)1380تاریخ شیراز(از آغاز تا ابتاای سلقنت کریم خـان زنـا)،
تهران ،سخن.
 .24رجبی ،پرویز ( « ،)1383آل بویه دربغـااد » ،گزا ش گفتگوم ،سـال سـوم،
شماره ،14ص.51-46
 .25زر کوب شیرازی ،معین الاین( ،)1350شیرازنامه ،تهـران ،انتشـارات بنیـاد
فرهنگ ایران.
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 .20ضسینی ،غیاو الاین بـن همـام الـاین( ،)1353حبیوب السویر ،بـی جـا،

 .26سامر ،فیصل( ،)1380دولت حمدانیان ،ترجمه علیرضا زکاوتی قراگوزلـو،
قم ،پژوهشکاه ضوزه و دانشگاه
72
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 .27سمعانی ،عبا الکریم بن محما( ،)1408االنساب ،تعلیق عبا اهلل عمر البـارودی،

 .28صولی ،ابی بکر محما بن یحیی(بی تا) ،اخبوا
المتقی

الراضوی بوا

و

ما کتاب االو اق ،عنی بنشره ج .هیورو ،بی جا ،الهیئه

العامه لشصور الثشافه.
 .29ابری ،محمابن جریـر ( ،)1375را یخ طبوری ،ترجمـه ابوالشاسـم پاینـاه،
تهران ،انتشارات اساایر.
 .30اشو  ،محماسـهیل ( ،)1380دولوت عباسویان ،ترجمـه ضجـت اهلل
جودکی ،قم ،پژوهشکاه ضوزه و دانشگاه.

 .31العبــادی ،اضمــا مختــار( ،) 1971فووی التووا یخ العباسووی و
الفاطمی ،بیروت ،دا النهضة العربیة.
 .32عمرانی ،محما بن علی ( ،)1363االنباء فی را یخ الخلفاء ،به
اهتمام تشی بینش ،مشها ،دانشگاه فردوسی.
بیروت ،دا ر النهضة.
 .34فرای ،ریچارد ،ن ،)1375( .عصر ز یوا فرهنوگ ایوران ،ترجمـه
مسعود رجب نیا ،تهران ،انتشارات سرو .

 ،1378(_________ .36را یخ آل بمیه ،تهران ،سمت.
 .37قرابی ،عریب ابن سـعیا( ،) 1373دنباله روا یخ طبوری ،ترجمـه
ابوالشاسم پایناه ،تهران ،اساایر.

 .38قزوینی ،محما مراد ( ،)1371آثا

البالد و اخبا

العبواد،

تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .39کاهن ،کلود و کبیر( ،)1384 ،بمیهیان ،ترجمه یعشوب آژنا ،تهران ،مولی.

 .40کرمر ،جوئـل( ،)1375 ،احیای فرهنگی د

بریایان و آل بویه؛ تعامل یا تشابل

 .35فشیهــی ،علــی اصــغر( ،)1366آل بمیووه نخسووتیا سلسووله
د رمند شیعه ،تهران ،صبا.

عهود آل بمیوه،

 .41متز ،آدام( ،) 1364رمدن اسال

رن چهوا

 ،ترجمـه علیرضـا
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ترجمه محما سعیا ضنائی کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

د

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-18

 .33غربال ،محما شفیق( ،) 1408الممسمعة العربیوة المیسورف،

ذکاوت ،قراگوزلو ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 .42مجهول المؤل ( ،)1383مجمل التما یخ و القصو  ،بـه تصـحیح
ملک الشعرای بهار ،تهران ،انتشارات دنیای کتاب.

 .43مجهول المؤل ( ،)1362حدود العوال

موا المشورق الوی

المغرب ،به کوشش دکتر منوچهر ستوده ،تهران ،انتشارات اهوری.
 .44مستوفی ،ضمااهلل( ،)1362را یخ گزیدف ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.

 .45مســعود  ،علــ،بــن الحس ـین( ،)1370مووروا الووذهب و معووادن
الجمهر ،ترجمه ابوالشاسم پایناه ،تهران ،انتشارات علم ،و فرهنگ.،
 .46مسکویه ،ابوعلی( ،)1376رجا ب االم  ،ترجمـه علـی نشـی منـزوی تهـران،
انتشارات توس.
 ،)1333(_____ .47رجا ب االم  ،قاهره ،مقبعه الشرکه التمان الصناعیه.
و الملمک و الخلفا ،به تصحیح جمشیا کیـان فـر ،تهـران ،انتشـارات
اساایر.
 .49هماانی ،محما بن عبـاالملک( ،)1961رکمله را یخ طبوری ،تحشیـق
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

 .50یعشوب ،،اضمابن اب ،یعشوب( ،)1362روا یخ یعقومبی ،ترجمـه محمـا
ابراهیم آیتی ،جلا دوم ،تهران ،انتشارات علم ،و فرهنگ.،
51. ُُُُُُُ,ُ. )1986(, “ُُ-ُُُُُُ” ,ُُُُُُُُُُُُُ ُُ ُُُُُ,ُُُ.
I,New edition, Leiden,E. J. Brill. pp. 1046-1047.
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آلبرت یوس

کنعان ،بیروت ،المقبعه الکایولیکیه.
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 .48میرخوانا( ،)1385را یخ

وضة الصفا فی سیرة االنبیاء
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